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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(COM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0108)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 τo άρθρο 159, παράγραφος 3, το άρθρο 181
α παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από 
την Επιτροπή (C6-0093/2005),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τις πλημμύρες στην 
Κεντρική Ευρώπη2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του για τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) 
αυτό το καλοκαίρι στην Ευρώπη της 8ης Σεπτεμβρίου 20053, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

(1α)  Το Ταμείο Αλληλεγγύης παρέχει 
στην Κοινότητα σε περιπτώσεις 
καταστροφών ή κατάσταση κρίσεων 
ικανότητα δράσης μεγαλύτερης 
κλίμακας. Κατ' αυτόν τον τρόπο 
συμβάλλει σημαντικά ώστε η Ένωση να 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
2 ΕΕ C 272 Ε της 13.11.2003, σελ. 471
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν Ρ6_ΤΑ(2005)0334
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δραστηριοποιείται καλύτερα και πλέον 
συγκεκριμένα σε τομείς, στους οποίους οι 
πολίτες αναμένουν ενέργειες της Ένωσης. 
Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να υφίσταται 
συνεκτικότητα μεταξύ του πεδίου 
εφαρμογής και της χρηματοδότησης του 
Ταμείου προκειμένου η Κοινότητα να 
μπορεί να εκπληρώσει υπό όλες τις 
περιστάσεις σε μια διευρυμένη και μια 
περαιτέρω διευρενόμενη Ένωση τις από 
τους πολίτες καθορισμένες προσδοκίες. 
Αυτό σημαίνει αφενός ότι πρέπει να 
αποφευχθεί μια υπερδιεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής, και αφετέρου ότι η 
Κοινότητα στους σαφώς καθορισμένους 
τομείς εφαρμογής διαθέτει επαρκή μέσα 
ακόμη και σε ιδιαίτερα έτη κρίσεως.

Αιτιολόγηση

Το νέο Ταμείο Αλληλεγγύης προβλέπει ένα θεματικά διευρυμένο και ένα de facto γεωγραφικά 
διευρυμένο πεδίο εφαρμογής με την ανάληψη διαπραγματεύσεων προσχώρησης με νέες χώρες 
όπως η Τουρκία ενώ η χρηματοδότηση παραμένει η ίδια. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο ότι 
δημιουργούνται εκ μέρους των πολιτών νέες, μη εκπληρώσιμες προσδοκίες στην Ένωση. Ο 
κίνδυνος αυτός θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ευέλικτο χειρισμό των πόρων και σαφώς 
καθορισμένο πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 3

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η δράση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να 
περιορίζεται σε μεγάλες καταστροφές. 
Αυτές πρέπει να ορίζονται ανάλογα με τον 
τομέα· εντούτοις, πρέπει να επιτρέπεται 
ένας ορισμένος βαθμός πολιτικής 
εκτίμησης ώστε να είναι δυνατή η 
ανταπόκριση σε περιστάσεις με ιδιαίτερα 

(5) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η δράση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να 
περιορίζεται σε μεγάλες καταστροφές. 
Αυτές πρέπει να ορίζονται ανάλογα με τον 
τομέα. Στην περίπτωση τρομοκρατικής 
επίθεσης θα πρέπει η Κοινότητα και τότε 
να μπορεί να ανταποκριθεί σε 
περιστάσεις, όταν μεν η υλική ζημία δεν 
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σοβαρές συνέπειες, οι οποίες, όμως, εκ 
φύσεως δεν μπορούν να αξιολογηθούν 
βάσει των υλικών ζημιών και μόνον, 
όπως συμβαίνει, ιδίως, με τις μεγάλες 
κρίσεις στον τομέα της υγείας και με τις 
τρομοκρατικές ενέργειες. Θα ληφθεί 
υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των 
απομακρυσμένων και απομονωμένων 
περιοχών.

εκπληρώνει το ποσοτικό κριτήριο για την 
κινητοποίηση του Ταμείου, αλλά οι 
συνέπειες της επίθεσης είναι τόσο
σοβαρές ώστε να επιβάλλεται η κοινοτική 
αλληλεγγύη. Θα ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη 
κατάσταση των απομακρυσμένων και 
απομονωμένων περιοχών.

Αιτιολόγηση

Μια πλήρως απροσδιόριστη πολιτική διακριτική ευχέρεια για την κινητοποίηση του Ταμείου 
πρέπει να απορριφθεί. Ωστόσο θα πρέπει να μπορεί η Κοινότητα να φανεί αλληλέγγυα, 
προκειμένου να δώσει ένα πολιτικό μήνυμα, όταν ένα κράτος μέλος έχει πληγεί σοβαρά από μια 
τρομοκρατική επίθεση. Εν προκειμένω πρέπει σε εξαιρετικές περιστάσεις η υλική ζημία να μην 
πληροί απαραιτήτως το ποσοτικό κριτήριο για την κινητοποίηση του Ταμείου. Προληπτικά 
μέτρα στον τομέα της υγείας είναι επιθυμητά αλλά δεν εμπίπτουν στην κοινοτική αρμοδιότητα 
ενός Ταμείου για τις καταστροφές. Αυτό θα αποδυνάμωνε το ακριβές πεδίο εφαρμογής του 
Ταμείου.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Απαιτείται χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, ώστε να εξασφαλιστεί η 
δυνατότητα αντίδρασης της Κοινότητας σε 
περίπτωση που ενσκήψουν αρκετές 
μεγάλες καταστροφές κατά το ίδιο έτος.

(10) Απαιτείται χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, ώστε να εξασφαλιστεί η 
δυνατότητα αντίδρασης της Κοινότητας σε 
περίπτωση που ενσκήψουν αρκετές 
μεγάλες καταστροφές κατά το ίδιο έτος ή 
κατά τα επόμενα δύο έτη.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου θα πρέπει να επεκταθεί τόσο γεωγραφικά όσο και θεματικά, 
δηλαδή διευρύνεται ο αριθμός των καταστάσεων κατά τις οποίες μπορεί να κινητοποιηθεί το 
Ταμείο. Συγχρόνως όμως δεν υφίσταται περιθώριο για την αύξηση της χρηματοδότησης του 
Ταμείου. Προκειμένου να υπερκεραστεί αυτή η αντίφαση θα πρέπει να αυξηθεί η ευελιξία της 
οικονομικής διαχείρισης, προκειμένου η Ένωση να διατηρήσει ικανότητα δράσης και σε δύο 
συνεχή έτη έντονων καταστροφών.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 12
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(12) Οι μηχανισμοί για την καταβολή 
και τη χρήση των ενισχύσεων που 
χορηγούνται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να είναι αντίστοιχοι 
προς τον επείγοντα χαρακτήρα της 
κατάστασης. Επομένως, πρέπει να τίθεται 
προθεσμία για τη χρήση της παρεχόμενης 
χρηματοδοτικής βοήθειας.

(12) Οι μηχανισμοί για την καταβολή 
και τη χρήση των ενισχύσεων που 
χορηγούνται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να είναι αντίστοιχοι 
προς τον επείγοντα χαρακτήρα της 
κατάστασης. Επομένως, πρέπει να τίθεται 
ρεαλιστική προθεσμία για τη χρήση της 
παρεχόμενης χρηματοδοτικής βοήθειας.

Αιτιολόγηση

Οι προθεσμίες πρέπει να αντιστοιχούν στις περιστάσεις που δημιουργούν οι καταστροφές.

Τροπολογία 6
Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο γ)

(γ) καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
στη δημόσια υγεία·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής δεν θα πρέπει να υπερδιευρυνθεί. Αυτό θα αποδυνάμωνε την ικανότητα 
δράσης της Κοινότητας στους βασικούς τομείς του Ταμείου Αλληλεγγύης, στους οποίους 
επιθυμεί η Ένωση να φανεί οικονομικά αλληλέγγυα. Προληπτικά μέτρα στον τομέα της υγείας 
είναι ασφαλώς επιθυμητά αλλά δεν εμπίπτουν στην κοινοτική αρμοδιότητα ενός ταμείου για τις 
καταστροφές, το οποίο στοχεύει στην εξάλειψη των άμεσων υλικών ζημιών που προκλήθηκαν 
σε δημόσια αγαθά. Αυτό θα αποδυνάμωνε το ακριβές πεδίο εφαρμογής του Ταμείου.

Τροπολογία 7
Άρθρο 2, παράγραφος 2

Εντούτοις, ακόμα και εάν δεν πληρούνται 
αυτά τα ποσοτικά κριτήρια, η Επιτροπή 
σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις μπορεί να κρίνει ότι μια 
μεγάλη καταστροφή έχει συμβεί στο 
έδαφος ενός επιλέξιμου κράτους.

Στην περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης 
η Επιτροπή σε εξαιρετικές και δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορεί σε 
συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο να κρίνει ότι μια μεγάλη 
καταστροφή έχει συμβεί στο έδαφος ενός 
επιλέξιμου κράτους, ακόμα και όταν δεν 
πληρούνται τα ποσοτικά κριτήρια.
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Αιτιολόγηση

Τρομοκρατικές επιθέσεις μπορούν να έχουν σοβαρή επίπτωση στον πληθυσμό και τη λειτουργία 
των υποδομών, οι οποίες δεν μπορούν να αξιολογηθούν μόνο βάσει της υλικής ζημίας. Η ΕΕ 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να δώσει και ένα έντονο πολιτικό μήνυμα 
αλληλεγγύης με την κινητοποίηση του Ταμείου, στο βαθμό που ένα κράτος μέλος έχει πληγεί 
εξαιρετικά από μια τρομοκρατική επίθεση. Αντιθέτως πρέπει να απορριφθεί μια κατ' αποκοπή 
πολιτική διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής για την κινητοποίηση του Ταμείου χωρίς 
εκπλήρωση του ποσοτικού κριτηρίου. 

Τροπολογία 8
Άρθρο 4, εδάφιο β)

(β) επείγουσα ιατρική βοήθεια και 
άμεσα μέτρα για την προστασία του 
πληθυσμού από επικείμενες απειλές για 
την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της 
αντικατάστασης των εμβολίων, του 
ιατρικού εξοπλισμού και των 
φαρμακευτικών προϊόντων που 
καταναλώνονται σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής δεν θα πρέπει να υπερεκταθεί. Αυτό θα αποδυνάμωνε την ικανότητα 
δράσης της Κοινότητας στους βασικούς τομείς του Ταμείου Αλληλεγγύης, στους οποίους 
επιθυμεί η Ένωση να φανεί οικονομικά αλληλέγγυα. Προληπτικά μέτρα στον τομέα της υγείας 
είναι ασφαλώς επιθυμητά, αλλά δεν έχουν καμία θέση σε ένα μέσο, το οποίο στοχεύει στην 
ανοικοδόμηση και στην ανακούφιση της ανάγκης πληγέντων ατόμων σε περιοχές που έπληξαν 
κρίσεις και καταστροφές.

Τροπολογία 9
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Τα δικαιούχα κράτη διεκδικούν 
οποιαδήποτε ενδεχόμενη αποζημίωση από 
τρίτους.

2. Κατ' αρχήν πρέπει, ιδίως σε 
περιπτώσεις βιομηχανικών και 
τεχνολογικών καταστροφών να 
εφαρμόζεται η αρχή του προξενήσαντος 
τη ζημία. Τα δικαιούχα κράτη πρέπει 
κατά συνέπεια να αποδείξουν, ότι 
κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια 
προκειμένου να λάβουν αποζημίωση από 
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τρίτους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης δεν επιτρέπεται να οδηγήσει στην απαλλαγή 
από την ευθύνη των υπευθύνων μιας καταστροφής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει κατά συνέπεια να 
παρακινηθούν στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου δικαίου και νομικού συστήματος, 
το οποίο διασφαλίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την ευθύνη στην περίπτωση βιομηχανικών 
ατυχημάτων.

Τροπολογία 10
Άρθρο 15

1. Σε περίπτωση που, τη στιγμή της 
υποβολής μιας πρότασης σύμφωνα με το 
άρθρο 8, οι υπόλοιποι χρηματοδοτικοί 
πόροι που είναι διαθέσιμοι για το 
συγκεκριμένο έτος για το Ταμείο δεν 
αρκούν για να καλύψουν το ποσό της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης που θεωρείται 
αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει 
να χρηματοδοτηθεί η διαφορά από τις 
χρηματοδοτικές πιστώσεις που είναι 
διαθέσιμες για το Ταμείο για το επόμενο 
έτος.

1. Σε περίπτωση που, τη στιγμή της 
υποβολής μιας πρότασης σύμφωνα με το 
άρθρο 8, οι υπόλοιποι χρηματοδοτικοί 
πόροι που είναι διαθέσιμοι για το 
συγκεκριμένο έτος για το Ταμείο δεν 
αρκούν για να καλύψουν το ποσό της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης που θεωρείται 
αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει 
να χρηματοδοτηθεί η διαφορά από τις 
χρηματοδοτικές πιστώσεις που είναι 
διαθέσιμες για το Ταμείο  για τα επόμενα 
δύο έτη.

2. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
τηρείται το συνολικό ετήσιο ανώτατο όριο
προϋπολογισμού του Ταμείου για το έτος 
της καταστροφής και το επόμενο έτος.

2. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
τηρείται το συνολικό ετήσιο ανώτατο όριο 
προϋπολογισμού του Ταμείου για το έτος 
της καταστροφής και για τα επόμενα δύο 
έτη.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου πρέπει να επεκταθεί τόσο γεωγραφικά όσο και θεματικά, 
δηλαδή ο αριθμός των καταστάσεων στις οποίες μπορεί να κινητοποιηθεί το Ταμείο 
διευρύνεται. Συγχρόνως όμως δεν υφίσταται περιθώριο για την αύξηση της χρηματοδότησης του 
Ταμείου. Προκειμένου να υπερκερασθεί αυτή η αντίφαση θα πρέπει να αυξηθεί η ευελιξία της 
οικονομικής διαχείρισης. Κατά κανόνα πληρώνεται κάθε έτος μόνο ένα μέρος του ανώτατου 
ορίου του 1 δισεκατ. ευρώ. Προκειμένου η Ένωση να παραμείνει ικανή προς ανάληψη δράσης 
και σε εξαιρετικές καταστάσεις, χωρίς να δυναμιτίσει το χρηματοδοτικό της πλαίσιο, θα πρέπει 
το ανώτατο όριο να υπολογίζεται στο πλαίσιο τριών ετών αντί των δύο ετών.
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Τροπολογία 11
Άρθρο 17, παράγραφος 2

2.  Σε περίπτωση που ένα δικαιούχο 
κράτος δεν συμμορφωθεί με το άρθρο 10 
παράγραφος 3, η Επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει από το δικαιούχο κράτος να 
επιστρέψει το σύνολο ή μέρος της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης που έλαβε.

2.  Σε περίπτωση που ένα δικαιούχο 
κράτος δεν συμμορφωθεί με το άρθρο 10 
παράγραφος 3, ή το άρθρο 11 
παράγραφος 2 η Επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει από το δικαιούχο κράτος να 
επιστρέψει το σύνολο ή μέρος της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης που έλαβε.

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που το δικαιούχο κράτος παραλείπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
προκειμένου να εισπράξει αποζημίωση από τρίτους (πράγμα το οποίο κατά κανόνα μπορεί να 
απαιτήσει ορισμένο χρονικό διάστημα) πρέπει η Επιτροπή να διαθέτει αποτελεσματικές 
κυρώσεις, εφόσον αυτή διαπιστώσει μια τέτοια παράλειψη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ιστορικό και αφορμή

Σε συνέχεια των καταστρεπτικών πλημμυρών το καλοκαίρι του 2002 δημιούργησε η 
Κοινότητα σε βραχύτατο χρονικό διάστημα ένα νέο μέσο, το αποκαλούμενο Ταμείο 
Αλληλεγγύης, προκειμένου να χορηγεί σε κράτη μέλη και περιφέρειες που επλήγησαν από 
φυσικές καταστροφές μεγάλης έκτασης οικονομική ενίσχυση.

Από το 2002 χορηγήθηκε 16 φορές οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Κατ' 
αυτόν τον τρόπο αποδείχθηκε ότι υφίσταται ανάγκη για τέτοια ενίσχυση.

Ωστόσο, το υφιστάμενο μέσο χρειάζεται ορισμένες βελτιώσεις, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η οικονομική διεκπεραίωση, να γίνει προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής 
στις νέες προκλήσεις και να προληφθούν καταχρηστικές αιτήσεις. Ανατίθεται στο Συμβούλιο 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής να επανεξετάσει τον επί του παρόντος ισχύοντα 
κανονισμό το βραδύτερο ως την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Η πρόταση ενός επεξεργασμένου Ταμείου Αλληλεγγύης εντάσσεται στη χρονολογική σειρά 
μέτρων της Κοινότητας, τα οποία στοχεύουν στην εξάλειψη των φυσικών καταστροφών, 
βιομηχανικών ατυχημάτων, απειλών κατά της υγείας και τρομοκρατικών επιθέσεων:

* Για την πρόληψη των καταστροφών παρεμβαίνουν τα διαρθρωτικά ταμεία, τα 
οποία συγχρηματοδοτούν προληπτικά μέτρα π.χ. για την πρόληψη των 
πλημμυρών.

* Προκειμένου σε περίπτωση καταστροφής να είναι δυνατή η παροχή άμεσης 
βοήθειας, προτείνει η Επιτροπή κανονισμό για μέσα αντίδρασης στη κρίση και 
μέσα ετοιμότητας.

* Προκειμένου να υποβοηθούνται αλληλεγγύως οι δημόσιες δαπάνες για την 
προσωρινή απομάκρυνση των άμεσων ζημιών μιας καταστροφής ενός κράτους 
μέλους, πρέπει να είναι δυνατή στη συνέχεια η χρησιμοποίηση του Ταμείου 
Αλληλεγγύης υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Το μέσο μέριμνά ούτως ώστε η ΕΕ να προσεγγίζει καλύτερα με τα μέτρα της ΕΕ τις 
ανησυχίες των πολιτών της Ένωσης. Κατ' αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην πλήρωση του 
κενού μεταξύ των προσδοκιών των πολιτών της Ένωσης και των πολιτικών σε κοινοτικό 
επίπεδο.

Πρόταση της Επιτροπής

Έως τώρα δεν είχε η ΕΕ τη δυνατότητα να χορηγήσει οικονομική ενίσχυση στα πληγέντα 
άτομα και στις περιφέρειές τους σε καταστάσεις κρίσεως με βιομηχανικά ατυχήματα (όπως 
το ατύχημα του πετρελαιοφόρου "Prestige") ή από τρομοκρατικές επιθέσεις (όπως τον Ιούλιο 
του 2005 στο Λονδίνο καθώς και το Μάρτιο του 2004 στη Μαδρίτη), προκειμένου να 
αναλάβει μέρος του δημοσίου κόστους για την άμεση εξάλειψη των ζημιών.
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Βασιζόμενη στο επί του παρόντος ισχύον Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο στοχεύει 
αποκλειστικά σε φυσικές καταστροφές, προτείνει η Επιτροπή κατά συνέπεια μια επέκταση 
του θεματικού τομέα εφαρμογής:

* τρομοκρατικές επιθέσεις,

* βιομηχανικές και τεχνολογικές καταστροφές,

* περιπτώσεις κρίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας όπως οι πανδημίες,

Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης (κράτη μέλη ή τα υποψήφια 
κράτη που βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για προσχώρηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση) 
πρέπει να παραμείνει de-jure αμετάβλητο, αλλά με την ανάληψη διαπραγματεύσεων 
προσχώρησης με ήδη δύο νέες χώρες (Τουρκία, Κροατία) επεκτείνεται de facto το 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής.

Περαιτέρω προτίθεται η Επιτροπή με τη νέα πρόταση να αυξήσει τη διαφάνεια όσον αφορά 
την κινητοποίηση του Ταμείου, με την ακόλουθη τροποποίηση των κριτηρίων:

* μείωση του κατωτάτου ορίου ζημίας για την κινητοποίηση του Ταμείου από 
έως τώρα 0,6% του εθνικού ΑΕΠ σε 0,5% ή από 3 δισεκ. ευρώ σε 1 δισεκ. 
ευρώ·

* κατάργηση του κριτηρίου της "εξαιρετικής περιφερειακής καταστροφής"·

* πολιτικό κριτήριο για μη αναμενόμενες ή εξαιρετικές περιπτώσεις.

Μια αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εφαρμογή του Ταμείου πρέπει να διασφαλιστεί με τα 
ακόλουθα μέτρα:

* ταχύτερη βοήθεια για πληγέντα κράτη μέλη, με τη δυνατότητα χορήγησης 
προκαταβολής ύψους 5% της συνολικής ζημίας·

* εισαγωγή προθεσμιών για κάθε φάση της κινητοποίησης, προκειμένου να 
αποτραπούν καθυστερήσεις·

* καθιέρωση προϋπολογισμού για τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο ανωτάτου ορίου 
ύψους 0,20% των για το ενεχόμενο κράτος διαθέσιμων χρηματοδοτικών 
πόρων.

Πέραν αυτού δεν είναι δυνατή σώρευση του Ταμείου με άλλες χρηματοδοτικές πηγές και δεν 
επιτρέπεται να υπερβεί το 50% της συνολικής ζημίας, για την οποία πρέπει να αναλάβει τη 
δαπάνη το ενεχόμενο κράτος.

Προτάσεις του εισηγητού

Ο εισηγητής συμμερίζεται με την Επιτροπή την άποψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης πρέπει να 
προσαρμοστεί με τις τροποποιημένες προκλήσεις και ότι υφίσταται δυναμικό 
βελτιστοποίησης κατά την εφαρμογή.
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Κατά συνέπεια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής, διαβλέπει όμως, ωστόσο, ανάγκη για 
ορισμένες τροποποιήσεις, οι οποίες πρέπει να περιληφθούν στην πρόταση.

Ακριβής περιορισμός του διευρυμένου πεδίου εφαρμογής

Ο εισηγητής χαιρετίζει κατ' αρχήν τη σημαντική επέκταση του πεδίου εφαρμογής. Κατ' αυτόν 
τον τρόπο δίδεται στην Ένωση σε καταστάσεις κρίσεων, που αντιστοιχούν στο νέο δυναμικό 
απειλών όπως δραματικών βιομηχανικών ατυχημάτων ναυαγίων πετρελαιοφόρων ή 
τρομοκρατικών επιθέσεων, επειγόντως απαιτούμενη ικανότητα δράσης.

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να επεκταθεί υπερβολικά το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου 
Αλληλεγγύης, προκειμένου να μην γεννηθούν εσφαλμένες προσδοκίες. Προληπτικά μέτρα 
στον τομέα της υγείας είναι ασφαλώς επιθυμητά, αλλά δεν εντάσσονται σε ένα μέσο, το 
οποίο στοχεύει στην ανοικοδόμηση και την ανακούφιση της ανάγκης πληγέντων ατόμων σε 
περιοχές που έχουν πληγεί από κρίσεις και καταστροφές. Στον τομέα της πολιτικής της υγείας 
τα κράτη μέλη έχουν την αρμοδιότητα στην περίπτωση πανδημίας να προετοιμαστούν 
αντίστοιχα.

Μετρημένη ευελιξία της χρηματοδότησης

Ο εισηγητής επιθυμεί εκτός αυτού να τονίσει ότι πρέπει να υφίσταται μια συγκεκριμένη 
συνεκτικότητα μεταξύ του τόσο γεωγραφικού όσο και θεματικού διευρυμένου πεδίου 
εφαρμογής και της χρηματοδότησης. Αφενός πρέπει το Ταμείο Αλληλεγγύης να καλύπτει 
νέες καταστάσεις κρίσεως, αφετέρου όμως να μπορεί να κινητοποιηθεί στην Τουρκία και 
Κροατία ως νέες χώρες που πραγματοποιούν διαπραγματεύσεις προσχώρησης. Αυτό έχει 
ιδιαίτερα όσον αφορά την Τουρκία απεριόριστη σημασία λόγω του ότι η Τουρκία έχει και 
μεγάλο πληθυσμό αλλά και πρόκειται για ιδιαίτερα απειλούμενο από τους σεισμούς κράτος.

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής κυμαίνονται σημαντικά οι πραγματικώς απαιτούμενοι 
πόροι του προϋπολογισμού από έτος σε έτος (2002: 728.000 εκατ. ευρώ· 2004: 19.600 εκατ. 
ευρώ) και βρίσκονταν το 2004 πολύ κάτω από το ανώτατο τραβηκτικό δικαίωμα του 
προϋπολογισμού. Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλεισθεί, ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης σε 
ακραία έτη καταστροφών λόγω του σημαντικά εκτεταμένου πεδίου εφαρμογής θα υπερβούν 
το ετήσιο ποσό του 1 δισεκ. ευρώ. Για το λόγο αυτό πρέπει η χρηματοδότηση του Ταμείου να 
είναι αρκούντως ευέλικτη προκειμένου να είναι δυνατή η ανταπόκριση σε τέτοιες 
περιπτώσεις.

Για το λόγο αυτό ο εισηγητής προτείνει όπως στην περίπτωση ενός ιδιαίτερα σοβαρού έτους 
καταστροφών να είναι δυνατή η προσφυγή στα τραβηκτικά δικαιώματα του προϋπολογισμού 
των επόμενων δύο ετών. Στο πλαίσιο τριών συνεχόμενων ετών δεν επιτρέπεται όπως να 
υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου ορίου του προϋπολογισμού για τρεις φορές 1 δισεκ. ευρώ 
ετησίως.

Αυστηρά κριτήρια για την κινητοποίηση

Η Επιτροπή επιθυμεί με το νέο Ταμείο Αλληλεγγύης να αυξήσει τη διαφάνεια στα κριτήρια 
κινητοποίησης. Για το λόγο αυτό υποστηρίζει την κατάργηση των εξαιρετικών περιστάσεων 
για μικρότερες καταστροφές με μια ταυτόχρονη μείωση της τιμής κατωφλίου. Ο εισηγητής 
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έχει την άποψη ότι τα δύο αυτά μέτρα συνδέονται αναπόσπαστα μεταξύ τους και ότι η 
εξαιρετική περίσταση για καταστροφές μικρότερης έκτασης μπορεί τότε μόνο να καταργηθεί, 
όταν η τιμή κατωφλίου, όπως προτείνεται από την Επιτροπή μειωθεί σημαντικά.

Στο πλαίσιο αυτό είναι όμως ακατανόητο ότι δίδεται στην Επιτροπή μια κατ' αποκοπή 
πολιτική διακριτική ευχέρεια. Δεν μπορεί να γίνει δεκτό όπως σε μια μη εγγύτερα 
προσδιοριζόμενη εξωτερική καταστροφή και σε περιπτώσεις, στις οποίες δεν πληρούνται τα 
ποσοτικά κατώφλια του 1 δισεκ. ή 0,5% του ΑΕΠ, μπορεί η Επιτροπή να διαπιστώσει και μια 
επιλέξιμη για ενίσχυση καταστροφή. 

Ένα συγκεκριμένο μέτρο πολιτικής διακριτικής ευχέρειας, για την κινητοποίηση του Ταμείου 
υπό εξαιρετικές περιπτώσεις και τότε όταν δεν πληρούται το ποσοτικό κριτήριο θα πρέπει να 
δοθεί μόνο σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις προκαλούν υπό 
περιστάσεις μόνο περιορισμένη υλική ζημία, μπορούν όμως να προκαλέσουν σε σημαντικό 
βαθμό ανθρώπινο πόνο και σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις. Για το λόγο αυτό θα πρέπει η 
Ένωση κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής και σε συμφωνία με το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να κινητοποιήσει σε τέτοιες περιπτώσεις το Ταμείο ως 
πολιτικό μήνυμα αλληλεγγύης.

Αυστηρότερη εφαρμογή της αρχής του προξενήσαντος τη ζημία

Περαιτέρω θα πρέπει το Ταμείο τότε μόνο να κινητοποιείται εφόσον δεν υπάρχει από άλλη 
πλευρά δυνατότητα κάλυψης των ζημιών ιδίως από αυτόν που προξένησε την κρίση. Αυτό 
σημαίνει ότι το Ταμείο τότε μόνο κινητοποιείται, όταν η ζημία δεν αναλαμβάνεται από τρίτο.

Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση, ιδιαίτερα σε βιομηχανικά ατυχήματα, να απαιτούν την 
αποζημίωση από τρίτους. Αυτό θα πρέπει να διατυπωθεί σαφέστερα στον κανονισμό. Στο 
βαθμό που διαφαίνεται ότι το κράτος θα κατέβαλλε επαρκείς προσπάθειες για αποζημίωση 
από τον προξενήσαντα τη ζημία, πρέπει η Επιτροπή και μέσω δυνατοτήτων επιβολής 
κυρώσεων να έχει την αξίωση επιστροφής πληρωμών που καταβλήθηκαν.


